Warunki Oferty Biznesowej dotyczącej Zamiany Subskrypcji lub Licencji
w przypadku Wielu Użytkowników

I. Wprowadzenie
Niniejsze Warunki Oferty Biznesowej dotyczącej Zamiany Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu
Użytkowników („Warunki Oferty”) regulują zasady oferty warunkowej, w ramach której klienci
posiadający subskrypcje dla wielu użytkowników lub sieciowe licencje wieczyste na plany obsługi są
uprawnieni do zamiany swoich aktualnych ofert kwalifikowanych na jedną lub dwie subskrypcje dla
jednego użytkownika na każde stanowisko w istniejącej ofercie kwalifikowanej. Niniejsze Warunki Oferty
mają zastosowanie wyłącznie do przedmiotu oferty biznesowej opisanej w niniejszym dokumencie.
Dotychczasowe subskrypcje dla wielu użytkowników i/lub oferty planu obsługi są nadal regulowane przez
warunki mające zastosowanie do tych ofert. Terminy pisane wielką literą, które zostały użyte, ale nie są
zdefiniowane w niniejszych Warunkach Oferty, mają znaczenie nadane im w Warunkach użytkowania, do
których łącza znajdują się poniżej, a nowe subskrypcje dla pojedynczych użytkowników będą również
podlegać tym warunkom.
Warunki użytkowania: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/general-terms
Należy pamiętać, że niniejsze Warunki Oferty obejmują trzy różne ścieżki, po jednej dla każdego rodzaju
oferty kwalifikowanej, z których każda ma nieco inne wymagania, warunki i ograniczenia. Należy
dokładnie zapoznać się ze ścieżkami i zrozumieć, która ścieżka (ścieżki) odnosi się do Użytkownika.

II. Definicje
Rodzaje Ofert Kwalifikowanych. Rodzaj Oferty Kwalifikowanej to rodzaj oferty Autodesk kwalifikujący się
do udziału w [Ofercie Zamiany Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników] objętej
niniejszymi Warunkami Oferty. Rodzaje Ofert Kwalifikowanych to: (i) zwykła Subskrypcja Autodesk dla
Wielu Użytkowników („Zwykła MU”), (ii) Subskrypcja Autodesk dla Wielu Użytkowników nabyta w ramach
oferty Przejście na Subskrypcję („Przejście na Subskrypcję MU”) oraz (iii) Oprogramowanie Autodesk
licencjonowane na podstawie licencji wieczystej, objęte aktywnym planem obsługi, z Typem Licencji
pozwalającym na użytkowanie na Warunkach Sieciowych przy czym dwa ostatnie terminy — Typ Licencji
i Warunki Sieciowe — są zdefiniowane w odpowiedniej Umowie Licencyjnej na Oprogramowanie oraz
Świadczenie Usług („Obsługa Sieciowa”).
Umowy Licencyjne na Oprogramowanie oraz Świadczenie Usług Autodesk dla aktualnych i wcześniejszych
wersji produktów Autodesk można znaleźć tutaj: https://www.autodesk.com/company/legal-noticestrademarks/software-license-agreements-legacy
Warunki oferty Przejście na Subskrypcję znajdują się tutaj: https://www.autodesk.com/company/legalnotices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions

Oferty Kwalifikowane. Każda konkretna subskrypcja Zwykła MU lub Przejście na Subskrypcję MU bądź
licencja wieczysta Obsługa Sieciowa i związany z nią plan obsługi, będąca własnością Użytkownika.
Nowa Oferta. Nowa Oferta to subskrypcja dla jednego użytkownika, którą Użytkownik otrzymuje
w ramach zamiany Oferty Kwalifikowanej.
Uprawnione Ścieżki Zamiany Subskrypcji lub Licencji. Uprawniona Ścieżka Zamiany Subskrypcji lub
Licencji to przejście z Oferty Kwalifikowanej na dozwoloną Nową Ofertę.
Przykład: Jeśli Użytkownik posiada Ofertę Kwalifikowaną, na którą składają się 10-stanowiskowa
subskrypcja Przejście na Subskrypcję MU kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa i nastąpi
Data Kwalifikowanego Odnowienia, Oferta Biznesowa dotycząca Zamiany Subskrypcji lub Licencji
w przypadku Wielu Użytkowników umożliwia zamianę każdego stanowiska w ramach subskrypcji dla
wielu użytkowników na 2 subskrypcje Przejście na Subskrypcję dla jednego użytkownika kolekcji z zakresu
architektury, inżynierii i budownictwa. Oferta Biznesowa nie uprawnia do zamiany na subskrypcje
Przejście na Subskrypcję dla jednego użytkownika programu AutoCAD na zasadzie 2 za 1. Zamiana
subskrypcji kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa na subskrypcję programu AutoCAD
nie jest uprawnioną Ścieżką Zamiany Subskrypcji lub Licencji.
Data Rozpoczęcia Oferty. Dzień, w którym firma Autodesk ogłosi udostępnienie Oferty Biznesowej
dotyczącej Zamiany Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników — 7 sierpnia 2020 r. Należy
pamiętać, że ze względu na skutki kryzysu związanego z pandemią COVID-19, w celu wsparcia
dystansowania społecznego Upoważnionych Użytkowników, firma Autodesk zastrzega sobie prawo do
selektywnego udostępnienia niniejszej Oferty Biznesowej dotyczącej Zamiany Subskrypcji lub Licencji
w przypadku Wielu Użytkowników na zasadzie wyjątku przed Datą Rozpoczęcia Oferty, z zastrzeżeniem
dodatkowych warunków i ograniczeń, o których uprawnieni klienci zostaną poinformowani w momencie
zastosowania takiego wyjątku.
Data Kwalifikowanego Odnowienia. Data Kwalifikowanego Odnowienia to (tylko) data pierwszego
odnowienia w dniu lub po Dacie Rozpoczęcia Oferty, które ma miejsce w przypadku Oferty
Kwalifikowanej. Każda data odnowienia po pierwszym odnowieniu następującym po Dacie Rozpoczęcia
Oferty jest definiowana jako data „Niekwalifikowanego Odnowienia”. Jeśli Użytkownik skorzysta z Oferty
Biznesowej Zamiany Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników w dniu Daty
Kwalifikowanego Odnowienia, będzie uprawniony do uzyskania Korzyści w ramach Oferty Dwa za Jeden.
W przypadku skorzystania z Oferty w późniejszym dniu Niekwalifikowanego Odnowienia Użytkownik nie
uzyska Korzyści w ramach Oferty Dwa za Jeden, ale może być uprawniony do uzyskania Korzyści w ramach
Oferty Jeden za Jeden, jeżeli będzie ona dostępna w momencie takiego Niekwalifikowanego Odnowienia.
Załóżmy na przykład, że Użytkownik posiada Ofertę Kwalifikowaną, na którą składa się roczna
10-stanowiskowa subskrypcja Przejście na Subskrypcję MU programu AutoCAD. Subskrypcja ta została
zakupiona w dniu 10 września 2019 roku. Datą Kwalifikowalnego Odnowienia dla tej Subskrypcji będzie
pierwsza data odnowienia, która nastąpi po Dacie Rozpoczęcia Oferty przypadającej 7 sierpnia 2020 roku.
W tym przypadku będzie to 10 września 2020 roku. Jeżeli Użytkownik NIE skorzysta z Oferty Zamiany
Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników w momencie odnowienia subskrypcji w dniu
10 września 2020 roku, subskrypcja, o której mowa, nie będzie już uprawniała do uzyskania Korzyści
w ramach Oferty Dwa za Jeden, a przy kolejnych odnowieniach subskrypcji może uprawniać do uzyskania
wyłącznie Korzyści w ramach Oferty Jeden za Jeden, jeżeli będzie ona udostępniana w danym momencie
przez firmę Autodesk.

Korzyść w ramach Oferty Dwa za Jeden. Korzyść w ramach Oferty Dwa za Jeden odnosi się do możliwości
zamiany każdego stanowiska Oferty Kwalifikowanej na dwie (2) Nowe Oferty, z zastrzeżeniem
obowiązujących wymagań.
Korzyść w ramach Oferty Jeden za Jeden. Korzyść w ramach Oferty Jeden za Jeden odnosi się do
możliwości zamiany każdego stanowiska Oferty Kwalifikowanej na jedną (1) Nową Ofertę, z zastrzeżeniem
obowiązujących wymagań.

III. Korzystanie z Ofert Biznesowych „Dwa za Jeden” (oraz „Jeden za Jeden”, jeśli ma zastosowanie).
W przypadku Rodzajów Ofert Kwalifikowanych, które są przedmiotem zamiany w obowiązującym dniu
Daty Kwalifikowanego Odnowienia, Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania Korzyści w ramach
Oferty Dwa za Jeden, z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań, warunków i ograniczeń określonych
w niniejszym Punkcie dla każdego Rodzaju Oferty Kwalifikowanej. W przypadku Rodzajów Ofert
Kwalifikowanych Obsługa Sieciowa i Przejście na Subskrypcję MU, które NIE są przedmiotem zamiany
w obowiązującym dniu Daty Kwalifikowanego Odnowienia, ale są przedmiotem zamiany w późniejszym
dniu Niekwalifikowanego Odnowienia, Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania Korzyści w ramach
Oferty Jeden za Jeden, z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań, warunków i ograniczeń określonych
w niniejszym Punkcie dla każdego Rodzaju Oferty Kwalifikowanej. Należy pamiętać, że w przypadku
Rodzaju Oferty Kwalifikowanej Zwykła MU nie ma Korzyści w ramach Oferty Jeden za Jeden.
A. Dodatkowe wymagania dotyczące zamiany w przypadku rodzaju oferty Zwykła MU.
W przypadku zamiany Oferty Kwalifikowanej Zwykła MU, czy to na Korzyść w ramach Oferty Jeden
za Jeden, czy też Korzyść w ramach Oferty Dwa za Jeden, zastosowanie mają następujące
postanowienia dodatkowe.
Każda Nowa Oferta otrzymana przez Użytkownika stanowi „Subskrypcję Zastępującą”, o której
mowa w Warunkach użytkowania Autodesk i która została zdefiniowana bardziej szczegółowo
tutaj: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscriptionofferings#switched
Korzyści z subskrypcji dla każdej z Ofert Kwalifikowanych Użytkownika to „Korzyści z Pierwotnej
Subskrypcji” zgodnie z definicją zawartą w warunkach, do których zostały podane łącza. Zgodnie
z Warunkami użytkowania i warunkami Subskrypcji Zastępującej, Korzyści z Pierwotnej
Subskrypcji, w tym w szczególności Prawa do Korzystania z Wcześniejszych Wersji, wygasają po
30 dniach od Daty Kwalifikowanego Odnowienia i w żadnym wypadku Użytkownik nie może
jednocześnie korzystać zarówno z Korzyści z Pierwotnej Subskrypcji, jak i z dowolnych Nowych
Ofert i powiązanych z nimi korzyści.
Prawa do Korzystania z Wcześniejszych Wersji w przypadku Nowej Oferty obejmują tylko te wersje,
które zostały wymienione na obowiązującej Liście Zakwalifikowanych Produktów, zgodnie z opisem
w Warunkach użytkowania: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/subscriptionbenefits#version. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Warunkami Oferty lub warunkami
Subskrypcji Zastępującej, do których łącze zamieszczono powyżej, a opisem Korzyści z Subskrypcji, do

którego łącze zamieszczono powyżej, pierwszeństwo będą miały Warunki Oferty lub warunki Subskrypcji
Zastępującej, stosownie do sytuacji.
Przykład: Jeśli w dniu Daty Rozpoczęcia Oferty Użytkownik posiada Ofertę Kwalifikowaną, na którą
składa się 10-stanowiskowa subskrypcja Zwykła MU programu AutoCAD i gdy nastąpi Data
Kwalifikowanego Odnowienia Użytkownik zdecyduje się zamienić wszystkie 10 stanowisk dla
wielu użytkowników na 20 subskrypcji dla jednego użytkownika programu AutoCAD, Prawa do
Korzystania z Wcześniejszych Wersji będą ograniczone do tych wersji programu AutoCAD, które
znajdują się na obowiązującej Liście Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów, do której
łącze znajduje się w Warunkach użytkowania Autodesk w momencie zakupu, przy czym jest to
zazwyczaj aktualna wersja w momencie zakupu i pięć poprzednie wersje (np. gdyby program
AutoCAD 2021 był bieżącą wersją, dostępne poprzednie wersje to 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016).
B. Dodatkowe wymagania dotyczące zamiany w przypadku rodzaju oferty Przejście na
Subskrypcję MU.
W przypadku zamiany Oferty Kwalifikowanej Przejście na Subskrypcję MU, czy to na Korzyść
w ramach Oferty Jeden za Jeden, czy też Korzyść w ramach Oferty Dwa za Jeden, zastosowanie
mają następujące postanowienia dodatkowe.
Każda Nowa Oferta otrzymana przez Użytkownika stanowi „Subskrypcję Zastępującą”, o której
mowa w Warunkach użytkowania Autodesk i która została zdefiniowana bardziej szczegółowo
tutaj: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscriptionofferings#switched
Korzyści z subskrypcji dla każdej z Ofert Kwalifikowanych Użytkownika to „Korzyści z Pierwotnej
Subskrypcji” zgodnie z definicją zawartą w warunkach, do których zostały podane łącza. Zgodnie
z Warunkami użytkowania i warunkami Subskrypcji Zastępującej, Korzyści z Pierwotnej
Subskrypcji, w tym w szczególności Prawa do Korzystania z Wcześniejszych Wersji, wygasają po
30 dniach od Daty Kwalifikowanego Odnowienia i w żadnym wypadku Użytkownik nie może
jednocześnie korzystać zarówno z Korzyści z Pierwotnej Subskrypcji, jak i z dowolnych Nowych
Ofert i powiązanych z nimi korzyści .
O ile firma Autodesk nie określi inaczej na piśmie, Prawa do Korzystania z Wcześniejszych Wersji
w przypadku Nowej Oferty Użytkownika obejmują tylko te wersje, które zostały wymienione na
obowiązującej Liście Zakwalifikowanych Produktów, zgodnie z opisem w Warunkach użytkowania:
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/subscription-benefits#version. W przypadku
jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Warunkami Oferty lub warunkami Subskrypcji Zastępującej, do
których łącze zamieszczono powyżej, a opisem Korzyści z Subskrypcji, do którego łącze zamieszczono
powyżej, pierwszeństwo będą miały Warunki Oferty lub warunki Subskrypcji Zastępującej, stosownie
do sytuacji.
Przykład: Jeśli w dniu Daty Rozpoczęcia Oferty Użytkownik posiada Ofertę Kwalifikowaną, na którą
składa się 10-stanowiskowa subskrypcja Przejście na Subskrypcję MU programu AutoCAD i gdy
nastąpi Data Kwalifikowanego Odnowienia Użytkownik zdecyduje się zamienić wszystkie 10
stanowisk dla wielu użytkowników na 20 subskrypcji dla jednego użytkownika programu
AutoCAD, Prawa do Korzystania z Wcześniejszych Wersji będą ograniczone do tych wersji

programu AutoCAD, które znajdują się na obowiązującej Liście Zakwalifikowanych Poprzednich
Wersji Produktów, do której łącze znajduje się w Warunkach użytkowania Autodesk w momencie
zakupu, przy czym jest to zazwyczaj aktualna wersja w momencie zakupu i pięć poprzednie wersje
(np. gdyby program AutoCAD 2021 był bieżącą wersją, dostępne poprzednie wersje to 2020, 2019,
2018, 2017 i 2016). Wszelkie prawa przyznane na mocy warunków oferty Przejście na Subskrypcję,
do których łącze zamieszczono powyżej, zezwalające na korzystanie z Poprzednich Wersji, zgodnie
z definicją tego terminu w warunkach oferty Przejście na Subskrypcję, wygasają w dniu wejścia
w życie Zamiany Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników.
C. Dodatkowe wymagania dotyczące zamiany w przypadku rodzaju oferty Obsługa Sieciowa.
W przypadku zamiany stanowiska Oferty Kwalifikowanej Obsługa Sieciowa, czy to na Korzyść
w ramach Oferty Jeden za Jeden, czy też Korzyść w ramach Oferty Dwa za Jeden, zastosowanie
mają następujące postanowienia dodatkowe. Każda Nowa Oferta otrzymana przez Użytkownika
stanowi „zamianę” Oferty Kwalifikowanej Obsługa Sieciowa zgodnie z obowiązującą Umową
Licencyjną na Oprogramowanie oraz Świadczenie Usług Autodesk („LSA”). Zgodnie z Umową
Licencyjną na Oprogramowanie oraz Świadczenie Usług, Użytkownik ma obowiązek
odinstalowania i zniszczenia lub zwrócenia do firmy Autodesk lub sprzedawcy, od którego je
nabył, wszystkich kopii Oferty Obsługa Sieciowa oraz wszelkich powiązanych korzyści z planu
obsługi, w szczególności wszelkich Poprzednich Wersji, w ciągu 120 dni od Daty Kwalifikowanego
Odnowienia.
Umowa Licencyjna na Oprogramowanie oraz Świadczenie Usług:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements-legacy
O ile firma Autodesk nie określi inaczej na piśmie, w dniu rozpoczęcia Nowej Oferty Użytkownika
Prawa do Korzystania z Wcześniejszych Wersji obejmują tylko te wersje, które zostały wymienione na
obowiązującej Liście Zakwalifikowanych Produktów, zgodnie z opisem w Warunkach użytkowania:
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/subscription-benefits#version
Przykład: Jeśli w dniu Daty Rozpoczęcia Oferty Użytkownik posiada Ofertę Kwalifikowaną, na którą
składa się 10-stanowiskowe uprawnienie Obsługa Sieciowa do programu AutoCAD i gdy nastąpi
Data Kwalifikowanego Odnowienia Użytkownik zdecyduje się zamienić wszystkie 10 stanowisk
Obsługi Sieciowej na 20 subskrypcji dla jednego użytkownika programu AutoCAD, Prawa do
Korzystania z Wcześniejszych Wersji będą ograniczone do tych wersji programu AutoCAD, które
znajdują się na obowiązującej Liście Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów, do której
łącze znajduje się w Warunkach użytkowania Autodesk w momencie zakupu, przy czym jest to
zazwyczaj aktualna wersja w momencie zakupu i pięć poprzednie wersje (np. gdyby program
AutoCAD 2021 był bieżącą wersją, dostępne poprzednie wersje to 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016).
Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) wszelkie licencje wieczyste lub inne prawa
do jakiejkolwiek Oferty Kwalifikowanej Obsługa Sieciowa stanowiącej przedmiot zamiany zgodnie
z niniejszymi Warunkami Oferty wygasną 120 dni po dacie zamiany, (ii) Użytkownik niniejszym
wyraża zgodę na takie wygaśnięcie bez dodatkowego powiadomienia ze strony firmy Autodesk,
(iii) po upływie tego okresu Użytkownik nie będzie mógł instalować jakichkolwiek Materiałów
Licencjonowanych (zgodnie z definicją zawartą w odpowiedniej Umowie Licencyjnej na
Oprogramowanie oraz Świadczenie Usług), uzyskiwać do nich dostępu ani w inny sposób

wykorzystywać zgodnie z warunkami takiej wycofanej licencji w ramach Oferty Kwalifikowanej
Obsługa Sieciowa, (iv) w żadnym momencie Użytkownik nie będzie korzystał z Oferty
Kwalifikowanej Obsługa Sieciowa (w szczególności z oprogramowania objętego licencją wieczystą
lub wszelkich powiązanych z nim korzyści z planu obsługi) oraz Nowej Oferty ani nie będzie
uzyskiwał do nich dostępu jednocześnie w tym 120-dniowym okresie oraz (iv) prawa Użytkownika
do korzystania z Nowej Oferty i uzyskiwania do niej dostępu będą regulowane wyłącznie przez
Warunki użytkowania.

IV. Oferta Zamiany Licencji w przypadku Planu Obsługi. 6 maja 2020 roku kończy się oferta Przejście na
Subskrypcję. 7 maja 2020 roku firma Autodesk wprowadzi nową ofertę pod nazwą „Oferta Zamiany
Licencji w przypadku Planu Obsługi”. Oferta Zamiany Licencji w przypadku Planu Obsługi będzie miała
zastosowanie do rodzaju oferty Obsługa Sieciowa oraz innych rodzajów ofert dotyczących planu obsługi
(np. wieczyste licencje jednostanowiskowe na oprogramowanie w ramach Planu Obsługi), na jakie zezwoli
firma Autodesk. Oferta Zamiany Licencji w przypadku Planu Obsługi będzie podlegać tym samym
warunkom, które wcześniej obowiązywały w przypadku Oferty Przejście na Subskrypcję. Te warunki
można znaleźć tutaj:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-andconditions#after-aug-1
Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany Oferty Zamiany Licencji w przypadku
Planu Obsługi w dowolnym momencie. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i ograniczenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach Programu Autodesk Przejścia na Model Nazwanych
Użytkowników, znajdujących się tutaj:
https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions

V. Wyłączenie odpowiedzialności. AUTODESK NIE UDZIELA I UŻYTKOWNIK NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH
GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ, WARUNKÓW ANI ZOBOWIĄZAŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH
LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO OFERTY ZAMIANY SUBSKRYPCJI LUB LICENCJI W PRZYPADKU
WIELU UŻYTKOWNIKÓW ANI JEJ WPŁYWU NA ISTNIEJĄCE KORZYŚCI Z SUBSKRYPCJI LUB PLANU OBSŁUGI,
STOSOWNIE DO SYTUACJI. NINIEJSZE WARUNKI OFERTY ZASTĘPUJĄ WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE
UZGODNIENIA, POROZUMIENIA, NEGOCJACJE I DYSKUSJE, USTNE LUB PISEMNE, STRON. NIE MA
ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI INNYCH UZGODNIEŃ MIĘDZY STRONAMI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ
ZAMIANY SUBSKRYPCJI LUB LICENCJI W PRZYPADKU WIELU UŻYTKOWNIKÓW.

VI. Okres obowiązywania i zakończenie oferty; skutek zakończenia. Niniejsza Oferta Zamiany Subskrypcji
lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników rozpoczyna się w Dniu Rozpoczęcia Oferty i trwa do jej
zakończenia przez firmę Autodesk zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu. Firma Autodesk może
zmodyfikować lub zakończyć Ofertę Zamiany Subskrypcji lub Licencji w przypadku Wielu Użytkowników
w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez. Modyfikacje w Ofercie Zamiany Subskrypcji lub

Licencji w przypadku Wielu Użytkowników stosuje się prospektywnie i nie mają one wpływu na zamiany
zrealizowane przed datą wejścia w życie takich modyfikacji.

VII. Dodatkowe warunki. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Oferty nie ogranicza w żaden
sposób prawa firmy Autodesk do modyfikacji lub wycofywania jakiegokolwiek oprogramowania, usług
sieci Web, ofert i rodzajów ofert lub innych modeli biznesowych. Niektóre korzyści i opcje zakupu mogą
być niedostępne w przypadku pewnych programów lub usług sieci Web w określonych wersjach
językowych i krajach lub regionach. Dostęp do usług sieci Web wymaga połączenia z Internetem i podlega
wszelkim ograniczeniom geograficznym przedstawionym w Warunkach użytkowania. Sprzedawcy firmy
Autodesk są niezależnymi podmiotami i mogą ustalać własne ceny. Rzeczywista cena detaliczna jest
ustalana przez sprzedawcę wybranego przez klienta i może ulegać zmianom w zależności od wahań
kursów walut. Prezentowane zniżki i oszczędności oraz podobne oferty finansowe bazują na sugerowanej
przez Autodesk cenie detalicznej wybranego produktu (bez podatku). Sugerowana cena detaliczna
Autodesk ma wyłącznie charakter informacyjny i nie musi być podana w walucie lokalnej.

